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Regulamin głosowania w plebiscycie "Top Model – Zostań Modelką – najpiękniejsze włosy" 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000374849 

zwana dalej „Organizator”, TVN S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 

KRS: 0000213007 zwana dalej „TVN” oraz Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Belgradzkiej 8 lok. 01, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000194043 zwana dalej 

„Współorganizatorem” 

są współorganizatorami plebiscytu, w którym widzowie Programu TVN przez głosowanie SMS 

wybiorą spośród czternastu uczestniczek programu „Top Model – Zostań Modelką” kandydatki, 

które ich zdaniem posiadają najpiękniejsze włosy. Plebiscyt organizowany jest w związku z 

wyborami polskiej Top Modelki w cyklicznej audycji pt. „Top Model – Zostań Modelką”, zwanej 

dalej „Audycją”, której nadawcą jest TVN. 

2. Widzowie głosują na posiadaczki najpiękniejszych włosów za pośrednictwem SMS-ów co dalej 

nazywane jest „głosowaniem”. 

3. Plebiscyt będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia do dnia 3 czerwca 2013 roku. 

4. Celem głosowania jest wskazanie, która spośród uczestniczek Audycji ma według widzów 

najpiękniejsze włosy. W głosowaniu biorą udział wszystkie uczestniczki Audycji, które 

zakwalifikowały się poprzez castingi do udziału w odcinkach finałowych Audycji. 

5. Udział w głosowaniu możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, 

Plus, T-Mobile i Play. 

6. Pracownicy TVN Media Sp. z o.o., TVN S.A., Asseco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., 

Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa S.A., P4 Sp. z o.o. i Avantis S.A. oraz 

Procter&Gamble DS Polska Sp. z o.o. i Partner of Promotion Sp. z o.o.  i członkowie ich 

najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. 

7. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania przewidziane 

niniejszym Regulaminem. 

 

§ 2 

Warunki udziału w głosowaniu widzów i konkursie 

 

1. Aby wziąć udział w plebiscycie polegającym na głosowaniu, należy wysłać wiadomość tekstową 

(SMS) pod numer 7222 zawierającą w treści numer kandydatki. SMS-y należy wysyłać w okresie 

i na zasadach określonych poniżej. Informacja o numerach przypisanych kandydatkom będzie 

podana na stronie www.topmodel.tvn.pl. 

2. Poprawna treść wiadomości SMS powinna zawierać wyłącznie numer kandydatki jako liczbę 

przyznaną kandydatce. W treści wiadomości SMS nie są dozwolone żadne inne znaki. Głosy 

można oddawać na kandydatki niezależnie od tego czy biorą jeszcze udział w Audycji, czy 

decyzją Jury opuściły program. Wybór zwyciężczyń odbywa się spośród wszystkich czternastu 

kandydatek, które zakwalifikowały się do programu. 

http://www.topmodel.tvn.pl/
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3. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 zł brutto (2 zł + VAT). Widzowie głosując mogą 

wysłać nieograniczoną liczbę wiadomości SMS, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS 

pod numer 7222 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.  

4. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu wymienione w pkt 1 i 2, z 

systemu Organizatora odsyłany jest SMS z potwierdzeniem numeru kandydatki, na którą oddano 

głos oraz informacja o możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

5. Aby wziąć udział w konkursie należy oddać głos w głosowaniu  a następnie odpowiedzieć na 

otwarte pytanie konkursowe, które zostanie przesłane w SMS-ie zwrotnym razem z 

potwierdzeniem numeru kandydatki. 

6. Udział w konkursie nie jest obligatoryjny. 

7. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu na 

numer, z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość  nie 

została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany 

do sumy oddanych głosów.  

8. W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jedną kandydatkę. 

9. Przy ustalaniu wyniku głosowania widzów są uwzględniane wyłącznie SMS-y wysłane zgodnie z 

zapisem par 2 ust 1 i 2 i zarejestrowane w systemach TVN nie później niż do chwili ogłoszonego 

zakończenia głosowania, czyli do godziny 23:59 dnia 03.06.2013. 

10. W celu weryfikacji uczestnika i/lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, uczestnik konkursu 

jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru 

telefonu. 

11. Wysłanie SMS-a zgłoszeniowego do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przekazywanie 

danych kontaktowych do firm i partnerów współpracujących przy realizacji przedsięwzięć 

medialnych i programów TVN. 

 

§ 3 

Obliczanie głosów przyznanych przez widzów oraz jurorów 

 

1. W głosowaniu widzów wygrywa kandydatka, która otrzyma największą liczbę głosów. Sposób 

naliczania punktów opisany jest w ust. 3 tego paragrafu. 

2. Ważne w głosowaniu SMS-y z głosem na wybraną kandydatkę można oddawać w trakcie trwania 

głosowania, jednak nie później niż do momentu zakończenia głosowania, czyli do godziny 23:59 

dnia 03.06.2013. W przypadku nie dostarczenia oddanego głosu - z przyczyn od TVN 

niezależnych - w czasie trwania głosowania do momentu jego ogłoszonego zakończenia, do 

systemu TVN, głos nie bierze udziału w ustalaniu wyniku głosowania.  

3. Po zakończeniu czasu wyznaczonego na głosowanie i obliczeniu liczby otrzymanych SMS-ów, 

każdej kandydatce przyznawane jest miejsce, które zajęła w głosowaniu.  

4. W sytuacji, gdy dwie lub więcej kandydatek mają łącznie taką samą liczbę punktów, tzn. głosów 

SMS, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji plebiscytu zajmie kandydatka wskazana przez Jury 

plebiscytu. 

5. Organizator plebiscytu powołuje trzyosobowe Jury, które w przypadku zaistnienia sytuacji 

opisanej w par. 3 ust. 4 wskaże zwyciężczynię kategorii plebiscytu. Jury wybiera zwyciężczynię w 

jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów. W skład wyżej wymienionego Jury wchodzą: 

a) Magda Kasjanowicz, 

b) Agata Szczęśniak, 

c) Magda Czujak. 
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6. Głosy widzów otrzymane po zakończeniu głosowania nie będą brane pod uwagę w obliczaniu 

wyników głosowania.  

 

§ 4 

Nagrody dla uczestników Konkursu i informowanie o wygranej 

 

1. Głosujący, którzy wzięli udział w Konkursie i odpowiedzieli na pytanie konkursowe mogą zdobyć 

10 (słownie: dziesięć) nagród. Pojedyncza nagroda to koszyk produktów do pielęgnacji i stylizacji 

włosów od Wella. 

2. Nagrodę wysyłamy pocztą kurierską. 

3. Nagrody przyznawane w Konkursie nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym.  

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę ani na gotówkę. 

5. Za wydanie nagród dla uczestników plebiscytu odpowiada Organizator. 

6. Decyzja Jury Konkursowego dotycząca wyboru najoryginalniejszej i najciekawszej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe jest ostateczna i nieodwołalna tak jak decyzja o przyznaniu nagrody. 

Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora. 

7. Przyznanie nagrody Zwycięzcy zostanie potwierdzone w trakcie połączenia telefonicznego 

zainicjowanego przez Organizatora Konkursu. 

8. W chwili połączenia telefonicznego uczestnik poda dane, o których mowa w § 2 ust. 10 

Regulaminu, potrzebne do weryfikacji i ustalenia osoby uczestnika. 

9. Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem pod numer telefonu, z którego przesyłał wiadomości 

SMS w konkursie podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem 

oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku 

odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sygnałów przy sygnale zajętości. W przypadku braku 

któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się 

próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w 

trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej 

procedury. 

10. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem Konkursu, 

połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie 

potwierdzi udziału w Konkursie – kwalifikacja uczestnika zostanie anulowana i nastąpi 

wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej osobie, która spełniła warunki Regulaminu. 

 

§5 

Nagroda dla zwyciężczyni plebiscytu 

  

1. Uczestniczka, która wygra plebiscyt na najpiękniejsze włosy otrzyma następującą nagrodę na 

którą składa się: 

        roczna pielęgnacja, stylizacja i koloryzacja Wella prowadzona przez stylistkę fryzur 

Wella – Agnieszkę Płusę oraz  

         roczny zapas produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów Wella. 

2. Wartość nagrody to 12 989,10 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 

dziewięć zł 10/100) brutto a składają się na nią wyżej wymienione nagrody o łącznej wartości 

11.690,10 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy), a 

także dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na zapłatę podatku z tytułu nagrody o 

wartości 1299 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 
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3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę ani na gotówkę. 

4. Za wydanie nagrody dla zwyciężczyni plebiscytu i odprowadzenie należnego podatku 

odpowiada Współorganizator Partner of Promotion Sp. z o.o. 

5. Partner of Promotion Sp. z o.o. potrąci z wartości nagrody przyznanej Zwyciężczyni 

Konkursu należny podatek i odprowadzi go na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

6. Forma realizacji nagrody zostanie potwierdzona ustaleniami pomiędzy Zwyciężczynią a 

Współorganizatorem Partner of Promotion Sp. z o.o.. 

 

 

§6 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje związane z głosowaniem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie 

pisemnej, na adres: TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Komisja 

Sprawdzająca – głosowania Top Model – Zostań Modelką – najpiękniejsze włosy”, w terminie 14 

dni od daty zakończenia plebiscytu. 

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli 

Organizatora.  

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia 

jej do TVN Media. 

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 

dni od daty otrzymania reklamacji. 

5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 

6. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 

 

§8 

Publikacja Regulaminu 

 

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie TVN Media i/lub TVN (ul. Wiertnicza 166, 02-

952 Warszawa) i na www.topmodel.tvn.pl. 

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora (TVN Media Spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  02-952, ul. Wiertnicza 166), wyłącznie 

w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji 

Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, 

nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Konkursu, w tym również w 

ramach Audycji - nie dłużej niż przez okres  przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Organizator Konkursu przekaże dane współorganizatorowi TVN SA w celach związanych z 

prawidłowym przeprowadzaniem Konkursu 

http://www.topmodel.tvn.pl/
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4. Organizator Konkursu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych 

przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku 

multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Konkursu będzie 

poinformowany.  

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich 

poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania 

danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych 

przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy 

kierować do Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, TVN Media Sp. z o.o., 

ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa” 

6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych 

niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy 

przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.  

7. W celu ułatwienia Uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie odbioru Nagrody, podania swoich 

danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator zapewnił dostęp do 

specjalnej skrzynki mailowej: gsm@tvn.pl. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwo w plebiscycie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator 

plebiscytu. 

3. Wysłanie SMS-a przez osobę biorącą udział w Plebiscycie jest traktowane jako wyrażenie zgody 

na otrzymywanie informacji o rozpoczęciu nowej edycji plebiscytu i konkursu dla widzów.  

 


